
  

 8460 رقممرسوم 

  أحكام ق الذي يحدد دقائق تطبي28/1/2002 تاريخ 7308المرسوم رقم  لديعت

  )الضريبة على القيمة المضافة( 14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم 

المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة 

  

  

   رئيس الجمهورية،إن

   على الدستور،بناء

وال ) قانون الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001  تاريخ379قانون رقم ال على بناء

  ، منه24 و23 و22المواد سيما 

 المتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس 28/1/2002 تاريخ 7308بناء على المرسوم رقم 

  ،فرض الضريبة على القيمة المضافة

   على اقتراح وزير المالية،بناء

  ،)17/7/2002 تاريخ 2002-315/2001رأي رقم (ة بعد استشارة مجلس شورى الدول

  ،8/8/2002 بتاريخ  في الجلسة المنعقدة موافقة مجلس الوزراءوبعد

  

  

  : ما يأتييرسم

  

  :المادة األولى

  

  : ويستبدل بالنص التالي28/1/2002 تاريخ 7308 من المرسوم رقم 30يلغى نص المادة 

  

مل أو إجراء إصالحات عليها في الخارج، يتألف بالنسبة للسلع المعاد استيرادها مع إضافة ع"

أساس فرض الضريبة من قيمة المواد اإلضافية والخدمات المنفذة على هذه السلع في الخارج 

والتي تمثل القيمة المضافة على السلع المعاد استيرادها وفقاً لما هو معمول به في التشريع 

 الرسوم الجمركية في حال توجبها والرسوم والضرائب المفروضة عند الجمركي، مضافا إليها

 ."االستيراد وجميع النفقات العائدة لعملية االستيراد لغاية وصول السلع إلى لبنان
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أما بالنسبة للبضائع المعاد استيرادها دون إجراء أي عمل أو إضافة أي قيمة عليها، فتعفى من 

من الشروط المحددة في التشريع الجمركي لإلعفاء من المضافة ضالضريبة على القيمة 

  ".الرسوم الجمركية
 

   :الثانيةالمادة 

  . نشره في الجريدة الرسميةتاريخ  اعتباراً منهذا المرسوميعمل ب

  

  

   بعبدا في       صدر عن رئيس الجمهورية آب16  2002 

        رئيس مجلس الوزراء     اميل لحود: اإلمضاء

  يريرفيق الحر: اإلمضاء  

  وزير المالية          

  فؤاد السنيورة: اإلمضاء          
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 7308 رقمالمرسوم 

   14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم  أحكام  تطبيقتحديد دقائق

  )الضريبة على القيمة المضافة(

 فرض الضريبةوأساسبتاريخ استحقاق الضريبة المتعلقة 

        

  

  ة ، رئيس الجمهورينإ

   على الدستور،بناء

وال ) على القيمة المضافةقانون الضريبة  (،14/12/2001  تاريخ379 قانون رقمال على بناء

   منه،24 و23 و22سيما المواد 

   على اقتراح وزير المالية،بناء

  ،)26/1/2002 تاريخ 2002-97/2001رأي رقم (بعد استشارة رأي مجلس شورى الدولة 

  ،27/1/2002 في الجلسة المنعقدة بتاريخ  موافقة مجلس الوزراءوبعد

 

 

  : ما يأتييرسم
 

:األولىالمادة 

 تاريخ             379 من القانون رقم 24 و23 و22ا المرسوم دقائق تطبيق المواد يحدد هذ

  . المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة14/12/2001

  

  :يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي

  .الضريبة على القيمة المضافةقانون  ،"قانونال" -

 .ة المضافة الضريبة على القيم،"الضريبة" -

  .لضريبة على القيمة المضافةالشخص الخاضع ل ،"خاضع للضريبةال" -

 .لضريبة على القيمة المضافةمديرية ا ،"دارة الضريبيةاال" -

  . اللبنانيةاإلقليمية والمياه واألجواء األراضي ،"لبنان "أو"  اللبنانيةاألراضي" -
 
 

  
  
  



:األولالباب 

تاريخ استحقاق الضريبة

  :2 المادة 

 من الغير وتصرف  عند نقل التصرف بالمالاألموالتحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم تس

 فاتورة إصدار عند أو عندما يستلم الشاري المال فعليا أي  به تصرف المالكاألموالمستلم 

  .األسبق وفي حال اجتماع هذه الوقائع يؤخذ بتاريخ الواقعة الثمن عند دفع أوبهذه العملية 

  

   :3المادة 

 من 8 لنفسه، كما حددتها المادة أمواالتستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الخاضع للضريبة 

. عند تغيير تخصيصهأو استعمال للمال أول القانون، عند

  

  :4المادة 

 تم الدفع إذا الّإي عند الفوترة أتستحق الضريبة بالنسبة لعملية تقديم الخدمات عند تنفيذ العملية 

 هذا الدفع  .تاريخ فتستحق الضريبة عندقبل هذا ال

  

  :5المادة 

لنفسه، كما خدمات الخاضع للضريبة  مديقت بالنسبة لعملية خدمةال تنفيذعند تستحق الضريبة 

هي محددة في   .قانونالمن  11المادة 

    

  :6المادة 

ع والتي ذات الطابع المتتابخدمات التقديم  واألموالتستحق الضريبة، بالنسبة لعمليات تسليم 

 إليها بشكل متتابع، بتاريخ انتهاء كل فترة تعود أقساط تسديد أو فواتير إصدار إلىتؤدي 

  . وفي حال اجتماع الواقعتين يؤخذ بتاريخ الواقعة األسبق.دفعال عملية أوالفاتورة 

  

  :7المادة 

اضع  والخ على سبيل الضمان المرهونةواألموالالمودعة  لألموال بالنسبةتستحق الضريبة 

كما تستحق  تسليمها للضريبة، أوانتقالها  صاحب الرهن . ببيعها  الدائن أوعند قيام الوديع 

صاحب الرهن مبلغا نقديا أودع على سبيل الضمانة   الدائن أووديع اليقتطع  عندماالضريبة 

  .من اجل اكتسابه بصورة نهائية
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الموضوعة  . باألمانة   األموال بتاريخ بيع باألمانةتستحق الضريبة بالنسبة لعمليات البيع 

  

  :8المادة 

عند قبول الشاري لهذا المال تستحق الضريبة في حال بيع مال ما على سبيل التجربة، وذلك 

  .بصورة نهائية

 فاتورة قبل تاريخ قبول الشاري للمال، فتستحق الضريبة في هذه الحالة بتاريخ إصدار تم وإذا

  . الفاتورةإصدار

  

:9المادة 

بتاريخ تسليم هذه   .األموال المباعة بالتقسيط لألموالضريبة بالنسبة تستحق ال

      

  :10المادة 

 تم اختيار وإذا كل قسط، (leasing) التمويلي اإليجارتستحق الضريبة عن عقد  عند دفع قيمة

هذا   .الشراء قيمة ثمن أساسالشراء عند انتهاء العقد فتحتسب الضريبة على 

  

:11المادة    

(lease-purchase)  بتاريخ تسليم المال  موضوع هذا ريبة عن عقد إجارة البيعتستحق الض

.العقد

  

  :12المادة 

(automatic dispenser)  عندما لموزع األوتوماتيكيمردود ا  تستحق الضريبة بالنسبة ل

المستثمر بتفريغ  . اآلالت من النقوديقوم 

  

  :13المادة 

 موضوع راط حق االسترداد بتاريخ تسليم المالتستحق الضريبة في ما يتعلق بالبيع مع اشت

  .هذا البيع

  

:14المادة 

تستحق الضريبة في حال البيع الجبري، عند تسليم المال موضوع هذا البيع  .
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  :الباب الثاني

   فرض الضريبةأساس احتساب قطر

  

  :األولالقسم 

  المبادئ العامة

  

  :15المادة 

.  تقديم الخدماتأو األموالمقابل لعملية تسليم البدل اليعتمد كأساس لفرض الضريبة قيمة س

 األموال سوف يحصل عليه لقاء أوويشمل هذا البدل كل ما حصل عليه الخاضع للضريبة 

  . الخدمات التي يقدمهاأوالتي يسلمها 

  

  :16المادة 

 أو األموال من هذا المرسوم من ثمن 15 في المادة يتكون البدل المقابل المنصوص عليه

 العملية، إتمام الخدمات كما حددها الفرقاء بتاريخ استحقاق الضريبة، أو بتاريخ أوالسلع 

  :  تقديم الخدماتأو األموال المصاريف اآلتية التي تعتبر جزءا من ثمن بيع إليهمضافا 

  

المصاريف التي يطالب الخاضع للضريبة الشاري بها ، سواء تم ذلك بواسطة فاتورة   - أ

سواء   : شخص ثالثإلىري مباشرة سددها الشا أومستقلة 

   مصاريف النقل، -

   مصاريف التأمين والعمولة،-

   مصاريف التغليف والتوضيب، -

   مصاريف التسليم بالبريد،-

  ،اإلدارية المصاريف -

جميع األكالف والمصاريف التي يتحملها الشاري  زيادة على الثمن نتيجة لتقديم  -

  خدمات

 أو اإلشعار بها عن طريق إعالمه يتم أنا على  يكون الشاري ملزماً بتأديتهأنشرط 

تكون هذه االكالف والمصاريف ما هو متعارف عليه بالنسبة لهذه الخدمات  .عندما 

  

ال  إلىنفقات المتوجبة على الخاضع للضريبة والتي يدفعها الشاري مباشرة  جميع -ب

  .شخص ثالث بدال من الخاضع للضريبة
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قوم الخاضع للضريبة   بتحميلها  للشاري  إضـافة   إلـى    جميع الضرائب والرسوم التي ي     -ج

الثمن، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة ذاتها  .

  

  . وتقديم الخدماتاألموال قيمة اللوازم والخدمات المالزمة لعملية تسليم -د

  

 وتقديم الخدماتاألموال الفوائد المتعلقة بعملية تسليم -ه وذلك على الشكل التالي  :

د وجميع نفقات التسليف الناتجة عن تقسيط ثمن البيع والتي تـدفع للخاضـع              الفوائ) 1

ت معدالتها المعدالت المتعارف عليها في العمليات المماثلـة       وذلك تجاوز إذا للضريبة  

  .في السوق المحلية

 كانت معدالتها تفوق المعـدالت المتعـارف        إذا فوائد التأخير عن تسديد ثمن البيع     ) 2

.ت المماثلة في السوق المحليةعليها في العمليا

 غير التابعة   أوتبقى معفاة من الضريبة الفوائد المدفوعة لمؤسسات التسليف التابعة          ) 3

 .للخاضع للضريبة

  

 تقـديم   أومـوال   أي التي تدفع مقابل تسليم      أ التعويضات غير تعويضات العطل والضرر       -و

  . عالقتهما التعاقديةرإطا الخاضع للضريبة في إلىخدمات والتي يؤديها الشاري 

  

  :17المادة 

  :ساس فرض الضريبةأال يدخل في 

  

 قيمة  تكونأن الشاري بتاريخ استحقاق الضريبة شرط إلى قيمة التخفيض الممنوح - أ

 مدونة على الفاتورة الصادرة من البائع وان يكون لدى البائع سياسة واضحة التخفيض

مع ما هو معمول به في   . السوق مة ومنسج ومعلنة لجهة التخفيضات تكون متناسقة 

  

 ينظم البائع أن الشاري بعد استحقاق الضريبة، شرط إلى قيمة التخفيض الممنوح -ب

 فاتورة دائنة تتضمن كافة  ينظمأن الخاضع للضريبة مستندا ثبوتيا بهذا التخفيض أي

ة لجهة  من القانون، وان يكون لديه سياسة واضح38التفاصيل المنصوص عنها في المادة 

ومنسجمة مع ما هو معمول به في   . السوقالتخفيضات تكون متناسقة 
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 جميع المبالغ والنفقات التي دفعها الخاضع للضريبة مقابل مصاريف تكبدها باسم -ج

  .األخير تنظم الفاتورة بهذا المعنى باسم ولحساب هذا أنولحساب الشاري، شرط 

  

  : التعويضات والمبالغ اآلتية-د

   العطل والضرر، تعويضات-

   تعويضات التأمين،-

. يحتفظ بها البائع بصورة نهائيةأال المبالغ المودعة كتأمين شرط -
 
 تنفيذ أو قيمة المبالغ المحسومة من قبل الشاري عند تأخر الخاضع في تسليم المال -ه

  .الخدمة

  

  :18المادة 

 فرض أساس، ومن اجل احتساب أجنبية المال محددا بعملة أوفي حال كان ثمن الخدمة 

 الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف إلى يحول هذا المبلغ أن  للضريبةالضريبة، على الخاضع

  .  تقديم الخدمةأو عملية تسليم المال إتمامالرسمي المعتمد بتاريخ 

  

  :19المادة 

تباط االتفاق  العملية الرإتماممحدد بين الفرقاء بتاريخ  بعنصر عندما يكون السعر النهائي غير 

 يعاد أن القيمة المتوقعة للعملية، على أساسغير معروف، تحتسب الضريبة على أو بمعيار 

.احتساب الضريبة المتوجبة عندما تصبح قيمة العملية محددة بشكل نهائي

  

  :20 المادة

 بثمن أمواال أو خدمات أيضا لها آخر خاضعشخص  يبيع شخص خاضع للضريبة من عندما

 كما حدده الفريقان، شرط أن ال فرض الضريبة على ثمن البيعت من ثمن السوق، أدنى

 مماثلة وبين ثمن المال أمواليتجاوز الفرق بين الثمن المعتمد من الخاضع للضريبة لبيع 

 ال تقل أنالمتفرغ عنه قيمة الحسومات والتنزيالت التي يمنحها الخاضع للضريبة عادة، أو 

وفي حال عدم توفر ثمن .  التنزيالتأوها ظروف خاصة كالتصفية  التي تبرراألسعارعن 

 في األموال مماثلة عند الخاضع للضريبة يعتمد السعر المتداول به لهذه أموالمعتمد لبيع 

  .السوق
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 أو أجرائه أو معارفه  أوأقاربهاحد  إلى قدم خدمات أوأمواال سلم الخاضع للضريبة  إذا أما

أساس هذا الثمن الكلفةثمن من  الضريبة علىتفرضف،  ثمن أقل لقاء   على وليس  شركائه 

  . المصرح بهبيعم ثمن الأساس

  

  :21المادة 

 اآلخر خاضعا للضريبة والبعض األموال بثمن واحد، وكان بعض هذه أموال تم بيع عدة إذا

 وإال الخاضعة األموال الثمن من اجل فرض الضريبة على ئ يجزأنمعفى منها، على البائع 

  .جب الضريبة على كامل الثمنتتو

  

  :القسم الثاني

  الحاالت الخاصة

  

  :22 المادة

فرض الضريبة لأساس ك تعتمد بالتبادل،و تقديم خدمات أموال أيتفق الفرقاء على تسليم عندما 

 ليهاإمضافا  قيمة الفرقموال والخدمات المقدمة ألالمكتسبة لقاء او الخدمات أقيمة األموال 

  . الخدمات المتبادلة غير متساويةأوموال انت قيمة األالمدفوع في حال ك

  

  :23المادة 

، تؤخذ بعين االعتبار الحتساب عند شراء مال معين مقابل مال مستعمل مع دفع الفرق بينهما

  .أساس فرض الضريبة قيمة المال المستعمل كما حددها الفريقان

  

 بيع أعيدأما إذا . ن ذلك على الفاتورةفي حال كان المال المستعمل المبادل به ال قيمة له، يدو

  . أساس فرض الضريبةإلىهذا المال لقاء ثمن، فيضاف عندئذ قيمة هذا الثمن 
 
 

:24المادة 

 تخفيضا على ثمن بالنسبة للقسائم التي يصدرها بائع المفرق والذي يمنح الزبائن بموجبها

اء هذه األموال أو الخدمات تتوجب الضريبة عند شرفو خدمات معينة عند شرائها، أأموال 

صافي   .الثمن المدفوعوتفرض على أساس 
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بالنسبة للقسائم التي يصدرها المصنع ويمنح بموجبها تخفيضا على الثمن عند شراء أموال أو 

 بائع المفرق عند استعمال هذه القسائم، فتتوجب إلىخدمات ويعيد بالمقابل قيمة هذا التخفيض 

ساس الثمن المدفوع، وتعتبر أموال أو الخدمات من الزبون على الضريبة عند شراء هذه األ

 بائع المفرق تخفيضا على الثمن الذي يمنح بتاريخ إلىعملية إعادة قيمة التخفيض من المصنع 

  .الحق الستحقاق الضريبة

  

بالنسبة للقسائم الهدية أي التي يمكن إستبدالها بأموال أو خدمات بالقيمة ذاتها، فتتوجب 

ة عند إستبدالها باألموال أو الخدمات على أساس ثمن هذه األموال أو الخدمات، على الضريب

  . تدخل قيمة الضريبة في البدل األصلي للقسيمةأن
  

  :25المادة 

 والتي يتم بيعها من قبل الوديع او  على سبيل الضمان، المرهونةأوالمودعة  لألموال بالنسبة

أ  .ضريبة ثمن بيع تلك االموالساس لفرض الالدائن المرتهن، يعتمد ك
 

:26المادة 

التي تهدف  التصليح والتركيب وغيرها من العمليات المشابهة تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات

الى إعادة المال الى حالته األساسية، على أساس الثمن الذي يطلبه مقدم الخدمات من الشاري 

  .لقاء الخدمة التي يقدمها

  

  :القسم الثالث

   الضريبة على عمليات االستيراداساس فرض

  

  :27المادة 

الواجب التصريح عنها يتكون أساس فرض الضريبة عند االستيراد من القيمة الجمركية 

 من قانون الجمارك، مضافا اليها 35 كما هي محددة في المادة للبضائع المستوردة إلى لبنان

 بسبب االستيراد والنفقات والضرائب المتوجبةبما فيها الرسوم الجمركية جميع الرسوم 

األخرى التابعة لعملية االستيراد، وتسري هذه االحكام ايضا على االموال المستوردة المعفاة 

  .من الرسوم الجمركية
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  :28المادة 

اآلتية  في أساس فرض الضريبة عند االستيراد  حتى ولو لم تشملها القيمة تدخل المبالغ

  :الجمركية

  

م المتوجبة عند االستيراد والمتوجبة االداء من اجل وضع األموال جميع الضرائب والرسو -أ

قيد االستهالك المحلي ومنها الرسوم الجمركية في حال توجبها، باستثناء الضريبة على القيمة 

بعد إتمام عملية  التي تكون متوجبة  وجميع الرسوم والضرائب المفروضة في لبنانالمضافة

.االستيراد

  

:ة التابعة لعملية االستيرادالنفقات اآلتي -ب

 مصاريف النقل والضمان والعموالت المتعلقة بالسلع المستوردة، العائدة الى الجزء المنفذ -

  لغاية أول مكان تصل اليه السلع في لبنان،  

  العموالت التي يدفعها المرسل اليه الى الوكالء الذين توسطوا في عملية إكتساب السلع، -

 عن التأخر في الدفع، وسائر نفقات التسليف المطالب بها عند االستيراد الفوائد المتوجبة -

اذا كانت مدرجة في العقد المبرم قبل وضع السلع قيد االستهالك المحلي،

 النفقات المتعلقة بعمليات تخليص البضائع من الجمرك، كالتركين، الصيانة، التخزين، -

بة قبل وصول السلع الى أول نقطة في  مخلصي البضائع، والمتوجبدل اتعابالتغليف، و

لبنان،

.  وصول السلع الى أول نقطة في لبنان لغاية  نفقات التنزيل والنفقات المرفئية المتوجبة -

  

  :29المادة 

  :ال تدخل في أساس فرض الضريبة عند االستيراد النفقات اآلتية

ـ  28المبينة فـي المـادة      جميع النفقات   العائدة لعملية االستيراد و     - أ ن هـذا    م

  عندما يستحيل تحديد قيمتها عند تقديم التصريح الجمركي،المرسوم، وذلك
 
العائدة لعملية االستيراد و - ب  من هذا 28المبينة في المادة جميع النفقات  

  عندما تكون عملية الاستيراد معفاة من الضريبة،المرسوم، وذلك

  

جميع التخفيضات على الثمن الممنوحة بتاريخ االستيراد،    - ج
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قيمة الخبرة الفنية التي استوجبها وقوع ضرر ما على البضائع اثناء استيرادها،    - د
 
نفقات تركيب السلع المستوردة وتجهيزها  .   - ه

  

:30المادة    

من اجل يتألف أساس فرض الضريبة على السلع المستوردة في حال تصديرها بتاريخ سابق 

يمة هذه السلع بتاريخ االستيراد، بما ، من ق...او تحويلها، او تكييفها، او تصليحهاتصنيعها، 

 في الخارج، مضافا اليها الرسوم الجمركية على هذه السلعفي ذلك قيمة الخدمات المنفذة 

 العائدة لعملية االستيراد لغايةوالرسوم والضرائب المفروضة عند اإلستيراد و جميع النفقات 

  .وصول السلع الى لبنان

  

 :31المادة 

يبة على السلع المستوردة بعد وضعها في نظام معلق للرسوم يتألف أساس فرض الضر

الجمركية، من قيمة السلع حسب حالتها عند إخراجها من النظام المعلق للرسوم الجمركية، بما 

في ذلك قيمة الخدمات المنفذة عليها، باالضافة الى قيمة جميع العناصر التي تدخل في أساس 

 .فرض الضريبة عند االستيراد

  

  :32ة الماد

. القانوننفاذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ينشر

  

  

  

  2002 كانون الثاني 28 في بعبدا          عن رئيس الجمهوريةصدر

   لحوداميل: االمضاء            مجلس الوزراءرئيس

   الحريريرفيق: االمضاء  

  المالية وزير          

   السنيورةفؤاد: االمضاء          
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